
مادرها و پدر یبرا سولوانگ مکتب ساالنه چرخه  
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مادران و پدران کالیس جلسه  

ی خدمات:۲ کالس ی و روانشناخت  کت  اموزیس  یم ش   

 کند

کت پرستار:۵و۳ کالس کند یم ش   

 

ی  یب خصویص یگفتگوی  

در مادر و پدر و معلم،شاگرد  

 کالس

یینش شب یبرا مکتب در ت   

۴کالس شاگردان  

وع  کتبم شر  

۳۴ هفته دوشنبه  

 اسد.۱۷

ریاوی سالون در شاگردان ی همه  

خوانند یم اواز و شوند یم جمع . 

ی محفل سنبله ماه در چهارشنبه ی  یاول  – تابستان   

ندینش یم جداگانه کالس هر  

مادران و پدران با تیمسول)۷کالس سال انیپا   

شنبه سه روز در مکتب هفته نیزمان،اخر (۶کالس  

یبرا عرصانه دورهیم  

۶ و ۵ کالس شاگردان  
نیاخری مادران و پدران یشورا انجمن  

با سمسیکری از قبل مکتب روز  

یش یرایپذ شاگردان از  برنجی  کند یم ن  . 

 کارنوال

جمعه روز ،۸ هفته  

 

 

                                              Anne Marie Sveipe: مادران و پدران یشورا انجمن  :   

و کودکان رفاه پرستار،سازمان با سال طول در تواند یم ومادران پدران یشورا انجمن   

باشند  داشته  مالقات شان جلسات در پناهندگان خدمات       

 

ییب اطالعات ییا  تیسا در دیتوان یم را شی  نت  دیکن دایپ مکتب بوک سیف ی صفحه و نی  . 

ی یها ساالنه،برنامه چرخه 
 

را مادران و پدران یشورا انجمن یها گزارش و هفتگ  

دینیبب ی  یهمچن  

مادر و پدر و معلم،شاگرد ی  یب خصویص یگفتگوی  

کالس در  

۴ و ۳ کالس شاگردان یبرا عرصانه دورهیم  

 

مادران و پدران بزرگ جلسه   

( ی س،پرستار،یپول/مخدر مواد یها دانستت   

ییا نت  ی خدمات,نی  ی روانشناخت  آموزیس  ) 

یبرا عرصانه دورهیم  

۲ و ۱ کالس شاگردان  
یبرا سالمندان دورهیم  

۵کالس , یچا رصف  

پز و پخت  

یبرا عرصانه دورهیم  

۷ کالس شاگردان  

 



 

ی برای جلسه پدر و مادرها در خزان      راهنمان 

و گفت .باشد خوب یگفتگوها جادیا یبرا یا عرصه دیبا نیوالد جلسات  

گریهمد با نیوالد وخود نیوالد و مدرسه ی  یب خوب یگوها           

اعتماد و  یفکری روشن اساس بر دوطرفه ارتباط کی دیبا نیوالد جلسات  

 .باشد

شاگردان  میتعل یبرا تخصص مکتب کارکنان که دارند یادیزی اعتماد نیوالد  

مهم لیمسا .باشند داشته اجتمایع تمرکز دیبا جلسات نیبنابرا .دارند  را  

یبه  سولوانگ مکتب آموزان دانش همه تا شوند متصل  هم به دیبا نیی   

ییکام اساس آورند بدست را ان  . 

ی با ها مادر و پدر
 
وع را مکتب در نیوالد جلسات  توانند یم خود معرف ش   

 .کنند

با دوستانه  روابط  بتوانند  نیوالد ثابت یها اگرگروه است خوب اریبس  

کی در جلسه هر در دیبا  دیجد  مادران و پدر .کنند برقرار  دیجد یاعضا  

یگ قرار گروه ندی  . 

ی شناخت و جلسه  در نیوالد ی  یب ارتباط یبرقراری یبرا کوچک یبازی کیبهی   

است خوب ابتدا در . 

جمع جزو را خودشان ها صنف همه شاگردان نیوالد  که است نیا هدف  

ی احساس و بدانند تیمسئول نیا .نیوالد جلسات در باشند داشته خون    

باشد یم مکتب در نیوالد یها گروه ی همه برعهده . 

دیآمد خوش نیوالد ساتجل به ! 

سالگره لیتجل                                                                                                                                        

از نیوالد ی همه که کند یم خواهش مادران و پدران یشورا انجمن            

یپ دستورات نیا د                                                                  کی  ی یویی                                                                            

• ی ،چه کالس شاگردان ی همه اگر دعوت سالگره پرسبه وچه دخی   

شوند یم داده مکتب در ها دعوتنامه اند، شده  

• با.گرفت اجاره مختلف یها مناسبت یبرا توان یم را ورزش سالون  

ی دیشوی تماس به مکتب دفی   

 

به کنند یم قیتشو  مادران و پدران یشورا انجمن  

۱اول صنف از دوستان گروه جادیا •  

ی یها تیفعال در تا کنند  کمک را گریکدی  نیوالد که • و ورزیس   

ی
 

کت فرهنگ کنند ش   

مادران و پدران یشورا انجمن یها تیمسول  
۱۷ اسد :۳ کالس  

قهوه و یچا رصف یبرا سالمندان دورهیم یبرا پز و پخت :۵کالس  
۷کالس یبرا یلیتحص سال ختم محفل یبرا خوراک تدارک :۶کالس  

نشانیوالد طرف از ۷ صنف شاگردان یبرا لهیم  داوطلبانه تدارک :۷کالس  


